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صورة
وخبر

ّ
جورج خباز في مديح «الوقت»:

موسيقى وسينما وعلم نفس
نادين كنعان

ّ
يسـتمر العـرض العالمي األول لـ «األميـرة النائمة» في دار األوبرا في
ّ
سـيدني حتـى  16كانـون األول (ديسـمبر) الحالـي .العمـل أعيـد إلى
الحيـاة علـى يـد المديـر الفنـي لفرقـة الباليـه الوطنيـة األوسـترالية
ّ
يتضمـن العـرض الكثيـر مـن األزيـاء المبهـرة،
دايفـد مـاك أليسـتر.
ّ
المميـزة( .وليـام ويسـت ـــ أ ف ب)
والرقصـات

اللغة العربية
ندوة في البيال
في إطار نشاطاتها ضمن
مشاركتها األولى في «معرض
بيروت العربي الدولي للكتاب»،
تقيم «وكالة التعليم الفرنسي
في الخارج» و«البعثة العلمانية
الفرنسية» اليوم طاولة مستديرة
بعنوان «اللغة العربية :أبواب
مفتوحة ،أبواب موصدة؟» ،تديرها
الكاتبة هدى بركات (الصورة)،
بمشاركة الكاتب والروائي
محمد أبي سمرا ،والناقد جورج
دورليان ،والروائي والشاعر شربل
ّ
داغر .يذكر أن دار «اآلداب» أصدرت
أخيرًا ملناسبة املعرض كتابًا يضم
املجموعة الروائية الكاملة لبركات،
ّ
فيما وقع داغر قبل ّأيام روايته
الجديدة «شهوة الترجمان»
(املركز الثقافي العربي).
«اللغة العربية :أبواب مفتوحة ،أبواب
موصدة؟» :اليوم ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ جناح  AEFE – MLFفي
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
(البيال).

«مع الوقت ...يمكن» هي مسرحية جورج ّ
خباز الجديدة
التي تنطلق الليلة على مسرح الـ«شاتو تريانو» (جونية
ـ ـ ش ـم ــال بـ ـي ــروت) ح ـيــث تـسـتـمــر ع ـلــى م ــدى األش ـهــر
الستة املقبلة .كالعادة ،يشارك ّ
خباز في العمل تأليفًا
ً
وإخراجًا وتمثيال .يؤدي دور «باخوس» ،كاتب األفالم
الفاشل ،غير القادر على بيع ّأي من نصوصه من خالل
السيناريوات .يحاول «بــاخــوس» االنتقام من طفولته،
بسبب ّأمه التي تركت منزل العائلة فجأة .هكذا ،يصف
ّ
خباز دوره لـ«األخبار» ،مشددًا على ّأن هذه الشخصية
ّ
جديدة بالنسبة إليه« :إنها خفيفة الظل ومضطربة في
آن معًا»ّ .
يتحدث عن اختالفات عـ ّـدة في هذا املشروع
لجهة املضمون ،مقارنة باألعمال املسرحية التي أنجزها
خالل السنوات األربع املاضية ،بينها «ناطرينو» ،و«ورا
الباب» ،و«مش مختلفني» .نص «مع الوقت ...يمكن» مبني
على معالجة كوميدية تستند إلــى علم النفس ،كذلك
يمكن وصفها بالـ«مسرحية الغنائية» (.)Musical
ّ
يتضمن العملّ ،
للمرة األولى ،استعادة ألفالم سينمائية
أجـنـبـيــة ،مــن ب ــاب تــوجـيــه التحية إلـيـهــا .وم ــن بــن هــذه
األفالم ( Singin› in the Rainعام  ،)1952وLa Dolce
( Vitaعــام  ،)1960و ،Cinema Paradisoإضافة إلى
مختارات من أرشيف السويدي إنغمار برغمان ...لكن
هــل استعان خـ ّـبــاز باختصاصيني نفسيني ّ
محددين
ملساعدته في كتابة السيناريو؟ يؤكد الفنان اللبناني
ّأن املعالجة الدرامية ّتمت باالستناد أساسًا إلى «البحث
الشخصي ،إلى جانب سؤال بعض األصحاب العاملني
في هذا املجال أحيانًا» .مشاهد هذه الشرائط ال ترتبط
بالقصة ،بــل مــوجــودة فــي ذهــن «بــاخــوس» فـقــط .أحد
ّ
أشكال االستعادة سيتم من خالل شاشة تشكل جزءًا
ّ
أســاسـيــا مــن الــديـكــور« :فــي الـبــدايــة ،تـبــدو كــأنـهــا لوحة
فــي وســط امل ـنــزل ،لكن الـحـضــور سيتمكن الحـقــا من
ّ
ّ
مصورة عـ ّـدة عبرها .إنها باختصار
مشاهدة مقاطع
ّ
تمثل ذاكرة السيناريست».

سنشاهد في «مع الوقت ...يمكن» (مؤلفة من فصلني)
الكثير من «اللعب على مسألة الوقت والــزمــن ،وسيتم
االنتقال عبر الزمن عبر اإلضاءة والسينوغرافيا ،وهذا
ّ
جديد على املسرح اللبناني» .وبحسب ّ
خباز ،فـ«إنها
ّ
مسرحية ّ
تكرم الوقت وتعطيه حقه ،وتقول ّإن الوقت
قادر على تغيير كل شيء».
األغنيات الخاصة باملسرحية عددها سبع ،من كلمات
وأل ـح ــان ج ــورج خ ـ ّـب ــاز ،وت ــوزي ــع ش ــارل ش ــاال .الئـحــة
املمثلني املشاركني تضم لــورا خباز (مساعدة مخرج
ّ
ومصممة رقص) ،وناتاشا شوفاني ،وجوزف قصاف،
ومــي سحاب ،وغسان عطية ،وعمر ميقاتي ،وبطرس
فـ ــرح ،ووس ـي ــم الـ ـت ــوم ،وج ـ ــوزف س ــام ــة .أم ــا تصميم
الــديـكــور فهو لطوني كــرم ،فيما تصميم األزي ــاء لــارا
ّ
خباز.
«م ــع ال ــوق ــت ...يـمـكــن» :مــن األرب ـع ــاء إل ــى األح ــد ـ
ً
مساء ،واألحــد عرض
الساعة الثامنة والنصف
إضافي عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر
ـ ـ مـســرح الــ«شــاتــو تــريــانــو» (جــونـيــة ـ ـ بـيــروت).
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